
Wykaz wszystkich części moich esejów wspomnieniowych 

1. Esej wspomnieniowy: Od narodzin „wcześniaka” do ucznia SRB 

2. Esej wspomnieniowy: od kandydata na murarza do marynarza. Cz. I 

3. Esej wspomnieniowy: Lata 1959 – 1968 – od kandydata na murarza do 

marynarza. Cz. II a 

4. Esej wspomnieniowy: Od kandydata na murarza do marynarza – wątek harcerski 

5. Esej wspomnieniowy: Od kandydata na murarza do marynarza – wątek 

„marynarski” 

6. Esej wspomnieniowy Cz.IId: Wątek pierwszych doświadczeń edukacyjno-

wychowawczych 

7. Esej wspomnieniowy: Cz. III-1 „Od zawodowego harcerza do magistra… 

8. Esej wspomnieniowy: cz. III-2a. „W Łódzkim Domu Kultury…” 

9. Esej wspomnieniowy cz. III. 3. Moje trzy lata pracy w opiece nad dzieckiem 

10. Esej wspomnieniowy cz. IV.1. Osiem lat w akademickim świecie. O specyfice 

nowej pracy 

11. Esej wspomnieniowy Cz. IV.2. O tym co zapamiętałem o mojej roli dydaktyka 

12. Esej wspomnieniowy IV.3. O studenckich obozach naukowych 

13. Esej wspomnieniowy IV.4. O tym, że nie tylko dydaktyką i pracą naukową żyłem 

14. Esej wspomnieniowy IV.5. Pierwsze kroki w mojej pracy naukowej. I o jej końcu. 

15. Esej wspomnieniowy cz. IV.6. Moje prace dodatkowe i warte wspomnienia 

wakacje 

16. Esej wspomnieniowy cz. IV.7. Jak szukałem nowej pracy 

17. Esej wspomnieniowy cz. V. 1. Cztery lata w III PMOW i rok w IKN ODN w Łodzi 

18. Esej wspomnieniowy cz. V.2. Kolejne lata w TWP. O narkomanii i problemach 

dojrzewania 

19. Esej wspomnieniowy cz. V. 3. Jeden rok w IKN ODN i XXIII LO 

20. Esej wspomnieniowy cz. VI.1,2,3. Między starymi a nowymi czasy w WPW-Z 

21. Esej wspomnieniowy cz. VI. 4,5,6. Między starymi a nowymi czasy w WPW-Z 

22. Esej wspomnieniowy – roz. VII. Cena honoru. Trudne miesiące po odejściu z 

poradni. 

23. Rozdział VIII. Dwanaście lat w mojej „Budowlance”. Cz. 1. Jak zostałem 

dyrektorem. 

24. Rozdział VIII moich wspomnień, cz.2. „Pierwsze lata – pierwsze decyzje” 

25. Rozdział VIII cz. 3. Jak pozyskiwałem środki na rozwój i unowocześnianie bazy 

szkoły 

26. Rozdział VIII. część 4. Co jeszcze udało mi się zdziałać w „Budowlance” 

27. Rozdział VIII cz. 5. Ostatnie lata, polityczne tło, świadoma decyzja i pożegnanie 

28. Rozdział IX moich wspomnień. Powrót do pracy w szkolnictwie wyższym 

29. Rozdział X. Moja nowoodkryta pasja redaktora e-mediów i publicysty. Część 

pierwsza 

30. Rozdział X cz.2. Ja jako autor artykułów i felietonów, publikowanych w różnych 

mediach 

31. Rozdział XI. Moja aktywność polityczna i społeczna w III R P – cz. 1. 

32. Rozdział XI. Moja aktywność polityczna i społeczna w III R P – cz. 2. 
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